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 [قطن 10]  [الوثائقب االشتغال]       جغرافياال مادة  
 

  :الوثائق التالية وأجب عن األسئلة في تمعن جيدا           

 :  1الوثيقة رقم 

 

فبسبب التمدين السريع خاصة ، والذي عرفه المغرب خالل ...  "
إلى مواجهة عدد من المشاكل العشرين سنة األخيرة ، اضطر معها 

وارد والتي تتمثل في ندرة الم...  الموارد الطبيعيةفي مجال تدبير 
وتراكم الملوحة ومشاكل  كتدهور التربات  التصحرالمائية وظاهرة 

كما أن [ ... المساحة الزراعية تعاني من هذا المشكل  3/1]  الترمل
هكتار في  00000هناك اجتثاث وإتالف للغابات يصل إلى حوالي 

   ..." .السنة 

 

Energie et Mines Magazine 2011 p 42.  

 :  2الوثيقة رقم 

 

 % الوطن العربي من األمطاربنصيب أقاليم 

 58,92 ليبيا -جيبوتي -مصر  –السودان 

 23,56 موريطانيا -تونس  –الجزائر  –المغرب 

 9,67    اإلمارات -الكويت  –السعودية 

 7,85 اليمن -عمان  –قطر   -البحرين 

 

مركز زايد . في المنطقة العربية ،أطماع إسرائيل  مغاوري شحاته.د

 05ص . 2002. م .ع .للتنسيق والمتابعة ،اإلمارات 

 : 4الوثيقة رقم                                                              :  3الوثيقة رقم 

 

تعني حاجته فقط إلى  ال فإن حاجة اإلنسان العربي إلى الماء"... 
ة من القهو امياه الشرب وإنما يجب أن نعرف أن فنجانا واحد

لترا من المياه إلنتاج ملعقة البن ، بينما يحتاج  140يحتاج إلى 
 ولتر من الماء ،  1300إنتاج كيلوغرام واحد من القمح إلى 

   "...لتر من الماء  10000كيلوغرام من لحم العجل إلى  1ج يحتا

 

غير ] ولما كانت كل أنهار الشرق األوسط تقريبا تعبر عدة بلدان "... 
حقوق الماء تشكل خطرا سياسيا شديدا قد يؤدي إلى حاالت فإن [ عربية 

 ... " .توتر في المنطقة بأكملها 

 . 222الصفحة  64مجلة المناهل العدد : ندرة المياه ، النكبة القادمة للعرب ،جريدة             المرجع : أحمد منصور 
  2292نونبر  92 9221.المساء ع

 لمطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ا

 ( .نقطة  1) [التصحر  –الموارد الطبيعية ( : ] 1)عرف ما تحته خط في الوثيقة رقم  – 1

 ( .نقط  2) وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب  [1]رقم استخلص من الوثيقة  – 2

 ( .نقط  2) ب تدبير الموارد المائية والبحرية بين من خالل رصيدك المعرفي بعض أسالي  - 3

 ( ن3)طبيعة توزيع التساقطات في الوطن العربي  إلى مبيان مناسب ، واستخلص 2م معطيات الوثيقة رق  حول – 4

 (نقط  2)   األبعاد المفاقمة لمشكل الماء في العالم العربي 4و  3استخلص من الوثيقتين   - 0 
 

www.tawjihnet.net تحمیل موقع توجیه نت



            
 
 
 
  

 
    

 والتكوين المهني                
الجهوية للتربية  األكاديمية     

 والتكوين
 بولمان -جهة فاس                         

االمتحان  الجهوي الموحد       
المترشحون )للبكالوريا 

 (األحرار
 2/2 الصفحـة  

  
  2014ية ادالعالدورة  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا        :المستوى

    
 مدة اإلنجاز (الموضوع)التاريخ والجغرافيا            :المـادة

المعامـ
 ل

مسلـك   
: 

  –علوم الحياة واألرض  –الفيزياء والكيمياء        
 (ب)و ( أ)العلوم الرياضية        

 2 س 2

 

 

 (نقط10)[الموضوع المقالي]]        التاريخ مادة 
 

   :وضوعين التاليين حسب اختيارك اكتب في واحد من الم
 

 الموضوع األول  : 
    

 . 9191قبها فرض الحماية عليه سنة أع تعرض المغرب خالل القرن التاسع عشر لمجموعة من الضغوط االستعمارية

 
 : تعالج فيه اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة 

 

  91المغرب خالل القرن أشكال الضغوط العسكرية واالقتصادية التي تعرض لها . 
  انعكاسات هذه الضغوط على المخزن المغربي. 
 91اإلصالحات االقتصادية والعسكرية التي أقدم عليها المغرب خالل القرن ال . 
 9111إلى  9194 ا بين أشكال المقاومة المسلحة في األطلس المتوسط والريف م . 

            

 لثاني الموضوع ا  : 
 

لقرن العشرين توالت على أوربا والعالم أزمات سياسية واقتصادية أثرت بعمق على التطورات من ا ولخالل النصف األ
 .الكبرى للقرن العشرين 

 
 : اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تتناول فيه 

 

  9194و  9191 تطور أزمة البلقان ما بين . 
 ى النتائج السياسية المترتبة عن الحرب العالمية األول. 
 9111 سنة إلى األولى األوضاع العامة في إيطاليا من نهاية الحرب العالمية . 
  وانتشارها  9111سنة  األزمة االقتصادية العالمية. 
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